Oversigt anbefalinger nabotjek
Møde Nr.

1

Anbefaling
Fortolkning af regler for køre-/hviletid - Fartskriver

Dato
Ministerium
24-02-2016 TRM

Svarkategori

Svar fra IU

Resultat (opdateres løbende)

Implementeringsrådets anbefaling nr. 1 belyses i forbindelse med et allerede igangsat nabotjek af reglerne for køre- og hviletid

Svar november 2016: På foranledning af Implementeringsrådets anbefaling har
Færdselsstyrelsen gennemført et nabotjek af den såkaldte "håndværkerregel" i
Sverige og Tyskland. I forlængelse heraf er styrelsen ved at udarbejde en
fortolkningsændring af reglen, så den danske fortolkning svarer til den tyske.
Fortolkningsændringen vil betyde, at håndværkere vil opleve mindre restriktive
regler for transport af deres materialer. For så vidt angår Implementeringsrådets
anbefaling om at undersøge den radius, som bilerne må køre fra hjemsted,
bemærkes det, at kravet om, at køretøjet ikke må benyttes i en radius af mere
end en 100 km. fra hjemsted ikke er åbent for fortolkning.

Afgiftsfritagelse af brændstof til skibe og fly

24-02-2016 SKM

Den problemstilling, som Implementeringsrådet omtaler i anbefaling nr. 2, har været belyst i forbindelse med en pilotsag, hvor Kommissionen spurgte
medlemsstaterne om deres praksis på området. Her er det allerede afklaret, at der ikke var behov for at ændre ordlyden af bestemmelserne i selve
energiafgiftslovene. Skatteministeriet har indhentet beskrivelser af den svenske praksis, og vurderer foreløbigt, at den svarer til den danske. Skatteministeriet
er ved at indhente beskrivelser fra Storbritannien. Over-vejelser om en eventuelt yderligere analyse afventer derfor resultatet heraf. Opfølgende svar juni
2017: "Pilotsagen afklarede, at der ikke var behov for at ændre ordlyden af bestemmelserne i selve energiafgiftslovene. Skatteministeriet har herudover nu
indhentet beskrivelser af den svenske og britiske praksis, og vurderer, at de svarer til den danske praksis. På den baggrund vurderer IU endeligt, at det i dette
tilfælde ikke er relevant at igangsætte et nærmere nabotjek.

Overimplementering af EU’s retningslinjer for skat svækker søfarten

24-02-2016 SKM

Barrierer for Danmark som stærk, maritim flagstat

24-02-2016 EM

I forhold til Implementeringsrådets anbefaling nr. 3 kan det oplyses, at Skatteministeriet vil vurdere mulighederne for at justere de danske regler vedr.
destinationskravet i forlængelse af en undersøgelse af andre landes tonnageskatteordninger og EU-Kommissionens godkendelsespraksis, som
Skatteministeriet vil foretage.
Erhvervs- og Vækstministeriet vil gennemføre et nabotjek af barrierer for Danmark som stærk, maritim flagstat i forbindelse med kommende
vækstplanarbejde for Det Blå Danmark og imødekommer således også Implementeringsrådets anbefaling nr. 4.

1

1

2

1

3

Afventer svar.

Svar februar 2017: Erhvervsministeriet gennemførte et nabotjek på
Søfartsstyrelsens område, der vedrører de fem internationale konventioner:
1) International Convention for Safety of Life
2) International Convention for Prevention of Pollution from Ships
3) Maritime Labour Convention
4) International Convention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers
5) International Convention on Load Lines.
De danske regler på disse områder er blevet sammenlignet med tilsvarende
regulering i henholdsvis Malta, Norge, Singapore, Tyskland og Storbritannien.
Ligeledes er der udarbejdet en særskilt analyse af den særlige danske
sygesikringsordning for søfarende.
Der er således tale om et nabotjek, der går videre end en analyse af særreglerne
listet i Søfartsstyrelsens publikation ”Come Fly the Danish Flag” og eventuelle
andre relevante regler, der oprindeligt var lagt op til i Implementeringsrådets
indstilling. Nabotjekket har identificeret 33 særkrav på Søfartsstyrelsens område.
I forlængelse af nabotjekket har Erhvervsministeriet allerede ophævet en række
regler per 1. januar 2017, ligesom ministeriet har igangsat arbejdet med at
fjerne, justere eller ændre de øvrige særregler, så de kommer på niveau med de
internationale konventioner. Revisionen vil ske gennem tæt dialog med relevante
interessenter.
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Erhvervsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet vil i dialog med arbejdsmarkedets parter ligeledes afsøge muligheden for at ændre den særlige
sygesikringsordning for søfarende.

Manglende implementering af proportionalitetsbestemmelser i
relation til rapporterings- og indberetningskrav i Solvens II

24-02-2016 EM

Erhvervs- og Vækstministeriet er i gang med at udstede en bekendtgørelse, som udnytter lempelsesmulighederne i Solvens II-direktivet sådan som
Implementeringsrådet foreslår det i anbefaling nr. 5.

Mere enkle arbejdsmiljøregler om kemi

24-02-2016 BM

Det foreslåede nabotjek vedr. mere enkle arbejdsmiljøregler om kemi vedrører mange og komplicerede forhold. Implementeringsrådets anbefaling nr. 6 skal
derfor belyses nærmere, inden regeringen kan tage endelig stilling den. Denne stillingtagen vil ske inden sommerferien.

Svar maj 2016: Erhvervs- og Vækstministeriet er i gang med at udstede en
bekendtgørelse, som udnytter lempelsesmulighederne i Solvens II-direktivet
sådan som Implementeringsrådet foreslår det i anbefaling nr. 5.
Afventer svar.

Energieffektiviseringsdirektivet + Bødefri periode for virksomheder
omfattet af energiforsyningsforpligtelsen

24-02-2016 EFKM

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vil undersøge implementeringen af reglerne om energisyn i store virksomheder i forbindelse med analysen af de
Svar marts 2017: Der er blevet indhentet informationer om, hvordan
første energisynsrapporter. Energistyrelsen vil indhente de relevante informationer om, hvordan reglerne er implementeret i Sverige, Finland, Tyskland og UK energieffektivitetsdi-rektivets artikel 8 om obligatorisk energisyn i store
ved mundtlige konsultationer i forbindelse med en europæisk konference. Således imødekommes også Implementeringsrådets anbefaling nr. 7.
virksomheder er implementeret i Sverige, Finland, Tyskland og Storbritannien.
Den foretagne analyse har overordnet vist, at implementeringen af
bestemmelsen om energisyn på en række områder er gennemført meget
ensartet i de pågældende lande. Danmark har vedrørende tidsfrister, omfanget
af energisynet og sanktioner enten en lignende eller en mindre byrdefuld
implementering end de lande, der er sammenlignet med.
Den største forskel i implementeringen forekommer i relation til fortolkningen af
definitionen af en stor virksomhed. Den danske og svenske definition afviger fra
den tyske og finske definition og kan umiddelbart anses for at inkludere færre
virksomheder end i Tyskland og Finland. Den britiske definition baserer sig ikke
på globale tal og medfører derfor en væsentlig begrænsning af antallet af
omfattede virksomheder. Den britiske definition afviger dog fra Kommissionens
vejledning herom.
Den danske fortolkning af definitionen baserer sig på de informationer, som man
fik af Kommissionen i forbindelse med den danske implementering af direktivet.
Kommissionen har imidlertid i oktober 2016 givet udtryk for et andet standpunkt
og har indikeret, at den korrekte definition er den, som anvendes i bl.a. Finland
og Tyskland. På baggrund heraf efterspørges der nu fra Danmark og en række
lande en mere klar vejledning på definitionen af en stor virksomhed fra
Kommissionen.
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Krav om økonomisk sikkerhed i forbindelse med godskørselstilladelser 13-05-2016 TRM

Anbefalingen er allerede belyst for Tyskland og Sverige. TRM sammenligner kapitalkravene ved ansøgning om godskørselstilladelserne med yderligere lande,
f.eks. Polen, Holland og UK, og afrapporterer ultimo juni.

Afventer svar

Midlertidig henstilling af farligt gods under transport

13-05-2016 MFVM

Nabotjek er ikke afsluttet

Implementering af Seveso II-direktivet (nu Seveso III-direktivet). Krav
om risikovurdering af ammoniakkøleanlæg

13-05-2016 MFVM

Simplere regler for notificeringer ved transport af affald
(transportforordningen)

13-05-2016 MFVM

Den ny risikobekendtgørelse, der implementerer Seveso III-direktivet, blev udstedt den 26. april 2016, og viderefører i første omgang eksisterende særregler
på transportområdet. Der igangsættes samtidigt et nabotjek af regler og praksis vedr. en tyske implementering af Seveso II-direktivets regler om undtagelse
fra direktivets krav for midlertidig oplagring undervejs ved transport.
Det er besluttet, at de nationale særregler på ammoniakanlæg opretholdes i den nye risikobekendtgørelse. Virksomhederne har indrettet sig efter reglerne,
og byrderne ved godkendelsesprocessen er allerede lettet. Hvis reglen ophæves, vurderes byrdelettelsen derfor at være meget begrænset, da der kun er
relativt få løbende udgifter for virksomhederne forbundet med at ”vedligeholde” en risikogodkendelse.
Miljøstyrelsen er på nuværende tidspunkt ved at kortlægge og prioritere de indsatsområder, der skal arbejdes med under arbejdspakke 2 til Taskforce for
Øget Ressourceeffektivitet, og vurdere hvilke metoder, der vil være relevante at anvende for de enkelte indsatsområder. IR's anbefalinger er derfor et godt
bidrag til styrelsens kortlægning og prioritering af arbejdet og vil blive inddraget i dette. En række indsatsområder er allerede udpeget, og bl.a.
sikkerhedsstillelsen er et af de områder, der vil blive set på.

Svar juni 2017: Der er gennemført nabotjek på udvalgte områder inden for
import og eksport af affald på baggrund af anbefalinger fra Taskforce for Øget
Ressourceeffektivitet (TØR), dialog med Dansk Industri, Virksomhedsforum, input
fra virksomhederne samt IR’s anbefaling om nabotjek af ”Simplere regler for
notificeringer ved transport af affald (transportforordningen)”. Eksempler fra IR’s
anbefaling, der ikke har været en del af det hidtidige nabotjek, bliver behandlet i
det samlede TØR-projekt, der fortsætter i 2017 og 2018.
Nabotjekket har inddraget en lang række EU-lande, herunder i Sverige, Tyskland
og UK. Nabotjekkene har vist, at Danmark på nogle områder har haft en mere
restriktiv praksis end andre lande, og der er foretaget praksisændringer på denne
baggrund.
Som eksempel kan nævnes praksis ved varslinger af transporter, hvor der nu kan
køres i op til to uger fra varslingsdatoen mod tidligere seks dage. Dette er på
linje med Finland og UK, mens Danmarks tolkning er mere lempelig end i nogle
af de tyske länder, der alene tillader påbegyndelse af transport et par dage efter
varslingsdatoen samt i Sverige, hvor der kun må gå fem dage. Et andet område
er ved sikkerhedsstillelser ved eksport, hvor virksomhederne fremover vil få
mulighed for at stille sikkerhed via en forsikring i stedet for ved bankgaranti, som
det er tilfældet i dag. Dette vil øge virksomhedernes økonomiske fleksibilitet. Der
er på dette område indhentet inspiration fra UK.
Danmark vil endvidere fremover udnytte Transportforordningens mulighed for at
forhåndsgodkende nyttiggørelsesanlæg, hvilket betyder, at anmeldelser af affald
til disse anlæg kan være gyldige i 3 år i stedet for 1 år. Specifikt er der indsamlet
materiale fra Sverige, som har gode erfaringer med forhåndsgodkendte anlæg.
Endelig er der skabt en ny og forbedret hjemmeside om import og eksport af
affald, der er udbygget med mere brugervenlig vejledning.
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Netbaseret kommunikation/anprisning af fødevarer
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Ligestil danske miljøgodkendelsesregler for kvægbrug med resten af
6 EU (IE-direktivet)
Kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområder

2

Dette emne, som anbefalingen vedrører, var en del af Fødevarestyrelsens nabotjek i 2014, der blev gennemført i tilknytning til Vækstplan Fødevarer.
Undersøgelsen viste, at Danmark ikke har strengere fortolkning af forordningen end nabolandene, herunder Storbritannien. Miljø- og Fødevareministeriet
vurderer på den baggrund ikke, at et nyt nabotjek vil tilføre yderligere oplysninger, der vil føre til en ændret administration af reglerne.

13-05-2016 MFVM

De gældende regler på husdyrområdet indeholder nationale særregler, der rækker videre end minimumskravene i IE-direktivet og VVM-direktivet. I
forbindelse med udarbejdelse af den nye husdyrregulering tages der stilling til implementeringen af direktiverne.

13-05-2016 MFVM

Regeringen vurderer ikke, at en analyse på nuværende tidspunkt vil tilføre yderligere oplysninger, der kan ændre på valget af hvilke afgrøder/arealer, der kan
anvendes som miljøfokusområde, under henvisning til, at der i 2014 er indgået en bred politisk aftale med alle Folketingets partier om implementeringen af
reformen af EU´s fælles landbrugspolitik, samt at der med Fødevare- og landbrugspakken er taget stilling til miljøfokusområder og sammenhængen til det
nationale efterafgrødekrav.
Det område som berøres i anbefalingen har tidligere været behandlet som del af Miljø- og Fødevareministeriets ”Meld en regel 2016 – den anden runde”.
Miljøstyrelsen vil i forlængelse heraf gå i dialog med branchen om at udarbejde en vejledende udtalelse omkring definition og fortolkning af begrebet
’relevante arealer’, så miljøgodkendelsesmyndighederne får en fælles praksis for at stille dette krav og kun stiller kravet i de tilfælde, hvor det er
miljømæssigt relevant. På den baggrund har regeringen besluttet, at der ikke for nuværende skal igangsættes nabotjek på dette område.
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Overdækning af elektronikskrot
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13-05-2016 MFVM
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13-05-2016 MFVM

Afventer svar

Sænk kapitalkravet for aktieselskaber til 25.000 €

13-05-2016 EM

Anbefalingen vedr. sænkelse af kapitalkravet for aktieselskaber imødekommes og belyses i en bredere analyse, regeringen vil gennemføre vedrørende
mulighederne for at forenkle regnskabs- og selskabsreguleringen yderligere.

Svar juni 2017: På baggrund af nabotjekket vurderes det for så vidt angår
Selskabsloven, at der med fordel kan søges opbakning i Folketinget til at sænke
kapitalkravet, så Danmark placeres med et kapitalkrav for aktieselskaber på linje
med de lande, vi normalt sammenligner os med.
For så vidt angår årsregnskabsloven viser nabotjekket, at Danmark, ud fra en
generel betragtning, ligger på linje med de omkringliggende lande. Dog er
flertallet af de adspurgte lande gået videre end Danmark, i forhold til yderligere
lempelser for mikrovirksomheder, hvor Sverige, Tyskland, Holland og
Storbritannien er gået videre end Danmark. Og muligheden for at tillade
forkortet balance og resultatopgørelse hvor Tyskland, Holland og Storbritannien
er gået videre end Danmark.
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Finanstilsynets særlige danske nedskrivningsregler
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Krav til storaktionærer om offentliggørelse af deres besiddelser
11 hurtigst muligt
Manglende mulighed for at behandle betalingsdata
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13-05-2016 EM

Finanstilsynet har igangsat et arbejde med at forberede en tilpasning af de danske regler for indregning og måling af udlån i kreditinstitutter til den
internationale regnskabsstandard IFRS 9, der den 1. januar 2018 erstatter den gældende regnskabsstandard IAS 39. I forbindelse med dette arbejde vil det
blive undersøgt, hvorledes de nationale nedskrivningsregler i relevante nabolande vil blive påvirket af de nye nedskrivningsregler i IFRS 9.

13-05-2016 EM

Spørgsmålet om krav til storaktionærer behandles i forbindelse med et nabotjek af kapitalmarkedsloven.

Afventer svar

13-05-2016 EM

Spørgsmålet om videreførelse af danske særregler i betalingstjenesteloven, vedr. manglende mulighed for at behandle betalingsdata, vil blive behandlet i
forbindelse med implementeringen af det andet betalingstjenestedirektiv (PDS2). Der bliver i denne forbindelse foretaget en analyse af de relevante
bestemmelser, herunder betalingstjenestelovens § 85, stk. 3.
Der pågår i øjeblikket et arbejde i EU, der har til hensigt at udarbejde et nyt regime for investeringsselskaber (i Danmark fondsmæglerselskaber). Det nye
regime skal indeholde en ny simpel model for kategorisering af og mere proportionale i forhold til det nuværende regime. Regimet vil indeholde en ændring
af start- og minimumskravene. Dette vil der blive taget stilling til i forbindelse med fremsættelse af et lovforslag i den kommende folketingssamling. Den
igangsatte vurdering vil tage højde for overvejelserne i EU.”fondsmæglerselskaberne, hvor kravene er mindre komplekse, mere risikofølsomme.

Afventer svar
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Der skal gennemføres en evaluering af en del af de lempelser, der blev
gennemført af den seneste lovændring af årsregnskabsloven, for at vurdere, om
der er grundlag for at gennemføre yderligere lettelser. Heri kan der også ses på,
om der kan gennemføres mulige yderligere lempelser af de områder, hvor et
flertal af de omkringliggende lande er gået videre end Danmark. Evalueringen vil
forventeligt være klar primo 2018, så et lovforslag kan udarbejdes til
folketingsåret 2018/19.
Svar maj 2017: Det fremgår af nabotjekket, at samtlige otte undersøgte lande
har fastsat nationale regnskabsregler, som går videre end EUregnskabsdirektiverne. Desuden fremgår det, at reglerne er forskellige i de
forskellige lande og målrettet de hensyn de enkelte lande har valgt at tage i
deres nationale regler. Nabotjekket giver således ikke anledning til ændring af
den forventede danske implementering med tilpasning. Udgangspunktet for
tilpasningen er derfor, at de nuværende regler skal bevares, og kun ændres for at
sikre, at de er tilpasset IFRS 9 og dermed fortsat vil være IFRS-forenelige.

Kapitalkrav til fonde

13-05-2016 EM

Effektiv påføring af maling

13-05-2016 EM

Eksportkredit: Renteudligningsordningen (CIRR-finansiering)

13-05-2016 EM

Forsikringsselskabers investeringsregler i Lov om finansiel virksomhed
– prudent person princippet

13-05-2016 EM

Evaluering af Forbrugerrettighedsdirektivet

13-05-2016 JM

Håndhævelse af arbejdsmiljøregler om muskel- og skeletbesvær

13-05-2016 BM
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Afventer svar

Henset til de verserende sager vedr. anvendelse af epoxy i vindmølleindustrien, vurderer regeringen for nuværende, at det ikke er hensigtsmæssigt at
igangsætte analyser eller nabotjek af reglerne for påføring af epoxymaling til søs.
En renteudligningsordning er ikke en type af regulering, men et statsstøttet finansieringsprodukt, som i nogle lande tilbydes i forbindelse med
eksportkreditter. Danmark har tidligere haft en sådan ordning, men den blev lukket for nytilgang i 2008, da der ikke kunne findes finansiering til ordningen.
Etablering af en renteudligningsordning vil kunne indebære betydelige omkostninger, hvilket ikke kan rummes inden for deres lovgivningsmæssige ramme for
EksportKreditFonden. Da der ikke er afsat budget til etablering af en CIRR-ordning vurderes det ikke for nuværende hensigtsmæssigt, at der igangsættes et
nabotjek.
Prudent person – princippet vedrører ikke direkte vedrører implementering af regulering, men derimod Finanstilsynets tilsynspraksis. Finanstilsynet har ingen
intention om at udøve produktregulering og af den grund vurderes behovet for et nabotjek af prudent person-princippet at være bortfaldet. Det må endvidere
bemærkes, at prudent person – princippet først er indført i europæisk regulering pr. 1. januar 2016, og de enkelte landes tilsynsmyndigheder er først netop
gået i gang med at definere, hvordan princippet skal implementeres i tilsynspraksis. Det vil således være vanskeligt at få et brugbart resultat af et nabotjek i
indeværende år.
Regeringen har forståelse for den problemstilling, som Implementeringsrådet rejser. Det fremgår af forbrugerrettighedsdirektivet, at Kommissionen senest
den 13. december 2016 forelægger en rapport om anvendelsen af direktivet for Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal om nødvendigt ledsages af
lovgivningsmæssige forslag med henblik på at tilpasse direktivet til udviklingen på forbrugerområdet. I forbindelse med evalueringen vil regeringen rejse den
problemstilling, som Implementeringsrådet peger på, med henblik på at sikre, at direktivet ikke påfører virksomhederne unødige byrder. Når evalueringen
foreligger, vil regeringen ligeledes tage stilling til, om den danske implementering af reglerne skal belyses nærmere gennem et nabotjek eller en analyse.
Anbefalingen om håndhævelse af arbejdsmiljøregler om muskel- og skeletbesvær berører en kompliceret problemstilling. Derfor vil regeringen tage særskilt
stilling til denne anbefaling hurtigst muligt.

Svar juni 2017: IR anbefalede i maj 2016 et nabotjek af håndhævelsen af
reglerne på ergonomi-området, da danske virksomheder oplevede, at der var
forskel på, hvordan reglerne blev håndhævet i Danmark i forhold til
håndhævelsen i andre sammenlignelige EU-lande. IU besluttede i september
2016, at der ikke skulle udarbejdes et nabotjek, men i stedet foretages en
gennemgang af ergonomi-reglerne med en vurdering af, om reglerne har
baggrund i EU-direktiver eller er rent nationale.
Arbejdstilsynet har nu foretaget en gennemgang af, hvilke nationale regler der
var gældende på tidspunktet for implementereingen af de relevante direktiver på
ergonomiområdet. Konklusionen er, at der ved direktivernes ikrafttræden
allerede var nationale regler på ergonomiområdet, som stort set svarer til
direktiverne – bortset fra følgende regler, som alene udspringer af EU-regler:
• Arbejdsmiljøreglerne for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller
som ammer.
• Reglerne om arbejdstagere, der har et tidsbegrænset ansættelsesforhold eller
et vikaransættelsesforhold.
• Reglerne om, at der skal udarbejdes en skriftlig APV (arbejdspladsvurdering),
og at medarbejdere skal have instruktion.

2

Der er til IR’s orientering vedlagt et notat med Arbejdstilsynets gennemgang af
reglerne. Arbejdsmiljørådet vil samtidig med IR g blive orienteret om
gennemgangen af reglerne.
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Finanstilsynets danske regnskabsindberetninger i tillæg til EBA’s
regnskabsindberetninger (FINREP)

29-09-2016 EM

Finanstilsynet vil på baggrund af rådets anbefaling foretage en undersøgelse blandt relevante nabolande, herunder Sverige, Tyskland og Holland, om
implementeringen af FINREP. Nabotjekket forventes afsluttet i medio januar 2017.

Svar juni 2017: Nabotjekket viser, at der er en række lande, som har en
tilsvarende tilgang og praksis for regnskabsindberetninger som den danske, både
for så vidt angår indberetning på koncernniveau og brug af en national
regnskabsstandard.
Det danske krav om supplerende indberetning på koncernniveau sikrer, at
Finanstilsynet kan sammenligne kreditinstitutkoncerner på tværs, da en række
institutter ikke er omfattet af FINREP, og derfor ikke indberetter i medfør af
FINREP. Samme hensyn ligger bag kravet om, at alle kreditinstitutter på
selskabsniveau skal indberette efter den danske standard.
De danske regler gør det lettere og mere omkostningseffektivt at føre tilsyn med
virksomhederne. Hvis det i stedet besluttes at anvende en FINREP indberetning
på selskabsniveau, vil det øge de samlede administrative byrder for de mange
små- og mellemstore institutter og for sektoren som helhed.
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1
Kapitalkrav til erhvervskreditter – EU-bestemmelse for måling af
2 løbetiden på kassekreditter
Kapitalkrav til erhvervskreditter – valgmulighed i EU-reguleringen ved
beregning af løbetid på erhvervslån

29-09-2016 EM
29-09-2016 EM

"Der igangsættes et nabotjek i UK, Nederlandene, Finland og Tyskland for så vidt angår anbefaling 2 og 3 fra Implementeringsrådet. Det bemærkes, at
Finanstilsynets praksis er blevet fastlagt efter inspiration af det svenske tilsyn, Finansinspektionen, og praksis er efterfølgende drøftet med det norske tilsyn,
der grundlæggende anvender samme praksis. Finanstilsynet vil i den forbindelse vurdere, om det giver anledning til tilpasninger af Finanstilsynets praksis.

Svar juni 2017: De indhentede oplysninger i nabotjekket viser, at andres lande
praksis ikke adskiller sig væsentligt fra Finanstilsynets tilgang. Der er således
også i de andre lande fokus på at undgå en undervurdering af risikoen som følge
af bestemmelserne om løbetid. Nabotjekket giver derfor ikke anledning til at
ændre på, hvordan Finanstilsynet fastsætter restløbetider på eksponeringer
under IRB-metonde, der anvendes af institutter som har fået tilladelse hertil.

3
Bekæmpelse af gnavere

29-09-2016 MFVM

Miljø- og Fødevareministeriet arbejder videre med muligheden for godkendelse af landmænd til bekæmpelse med antikoagulante bekæmpelsesmidler på
egen ejendom under supervision af en autoriseret bekæmper og efter et et-dages kursus. MFVM ser desuden på udvidelse af adgang til de fulde
autorisationskurser i rottebekæmpelse for medarbejdere i frø- og grovvarebranchen. På den baggrund foretages der ikke nabotjek på nuværende tidspunkt
vedrørende forbuddet mod permanent udlægning af antikoagulante rottegifte og vedrørende autorisationsregler og vilkår.

Sporbarhed på fisk

29-09-2016 MFVM

EU-Kommissionen har meddelt NaturErhvervstyrelsen, at det er et krav, at sporbarheden er elektronisk. På baggrund af IR’s behandling af emnet vil Miljø- og
Fødevareministeriet imidlertid igangsætte et mindre nabotjek. Miljø- og Fødevareministeriet tager fornyet kontakt til Kommissionen og eventuelt andre
medlemslande for at afdække rækkeviden af kravet om elektronisk sporbarhed og undersøge om den danske implementering kan gøres mindre byrdefuld. På
den baggrund er det hensigten at få klarlagt, hvorvidt kravet om elektronisk sporbarhed dækker hele fangst-, distributions- og salgsleddet eller kun dele
heraf, og om der i øvrige lande er en mindre byrdefuld implementering af direktivet, som samtidigt overholder Kommissionens krav. Miljø- og
Fødevareministeriet vil afrapportere om resultatet af disse kontakter og eventuelle fremadrettede anbefalinger som følge heraf overfor IR senest januar
2017.

4

Svar juni 2017: Det gennemførte nabotjek viste stor forskel på de adspurgte
landes implementering. Samtidig med afrapportering af nabotjekket blev der
givet en tilbagemelding på den opfølgende kontakt med Kommissionen, der har
svaret, at der ikke er noget eksplicit krav om elektronisk mærkning.
På den baggrund besluttede EU-Implementeringsudvalget at det bør revurderes,
hvordan sporbarhed på fisk bedst håndteres i Danmark. Derfor vil der blive
nedsat en arbejdsgruppe i regi af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen med
interessentdeltagelse til at se på dette.

5
An- og afmeldelse af kosttilskud

29-09-2016 MFVM

Kosttilskudsbekendtgørelsen er under revision i Miljø- og Fødevareministeriet, hvor konsekvenserne ved opretholdelse og ophævelse af en række danske
særregler bliver undersøgt; herunder kravet om digital anmeldelse på Virk.dk. Udredningsarbejdet forventes at være færdigt i 1. kvartal 2017. IR’s anbefaling
er således allerede delvist imødekommet. I forlængelse af udregningsarbejdet, der forventes afsluttet i 1. kvartal 2017 tages der stilling til behovet for at
gennemføre et mindre nabotjek på området.
Opfølgende svar juni 2017:
"Miljø- og Fødevareministeriet har gennemført et udredningsarbejde af en række danske særregler i Kosttilskudsbekendtgørelsen; herunder kravet om digital
anmeldelse på virk.dk som opfølgning på Implementeringsrådets anbefaling nr. 6 af 29. september 2016 om igangsættelse af nabotjek vedrørende
anmeldelse og afmeldelse af kosttilskud. EU-Implementeringsudvalget har vurderet, at kravet om digital anmeldelse opretholdes, idet digitale informationer
om kosttilskud markedsført i Danmark er afgørende for effektiv kontrol i kritiske situationer. I stedet arbejdes videre med en modernisering af den digitale
løsning. Desuden vil den digitale an-meldelse fremover alene omfatte de obligatoriske mærkningsoplysninger.
På baggrund af de indkomne høringssvar i en gennemført høring, opretholdes kosttilskudsportalen, og på baggrund af Miljø- og Fødevareministeriets
foretagne udredning af national regler for regulering af kosttilskud, vurderes, at der ikke er behov for at gennemføre yderligere nabotjek.

3

6
Tilsætning af næringsstoffer til fødevarer
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7

29-09-2016 MFVM

Fødevarestyrelsen har tidligere fået gennemført et mindre nabotjek, hvor dansk praksis blev sammenlignet med praksis i UK, Nederlandene, Sverige og den
tyske delstat Slesvig Holstein. Nabotjekket blev gennemført af PA Consulting Group den 8. april 2014. Nabotjekket vurderes stadig at være aktuelt, og der
vurderes derfor ikke at være ikke behov for yderligere nabotjek. I Danmark har lempelser på området fundet sted i 2014 bl.a. ved indførsel af en lang række
generelle tilladelser til tilsætning af vitaminer og mineraler, som efterfølgende er udvidet yderligere, hvormed omkostningerne er sænket. Der igangsættes
som opfølgning på IR’s anbefaling en proces, hvor det søges afklaret, hvorvidt der er grundlag for, at rådets konkrete anbefalinger til regelændringer kan
imødekommes helt eller delvist.

Afventer svar

Produktion og opbevaring af kosttilskud i Danmark

29-09-2016 MFVM

EU-Implementeringsudvalget har drøftet IR’s anbefaling og har besluttet på et senere møde at have en drøftelse af kosttilskudsområdet. På baggrund af den Svar juni 2017: Til brug for nabotjekket har FVST i perioden 10.- 24. marts 2017
drøftelse vil der blive taget stilling til, hvorvidt der – efter kontakt til kosttilskudsbranchen – vil blive igangsat et nabotjek af udvalgte danske lægemidler, hvor gennemført en høring af kosttilskudsbranchen om mulige danske barrierer for
kosttilskudsbranchen finder, at de burde klassificeres som kosttilskud og opbevaring af kosttilskud i Danmark.
samhandel med produkter, der i Danmark er lægemidler, men som i andre EUlande klassificeres som kosttilskud. På baggrund af bemærkninger fra
kosttilskudsbranchen har MFVM og SUM gennemført et nabotjek ved udsendelse
af et spørgeskema til både fødevare- og lægemiddelmyndigheder i alle EU-lande
i perioden 11. april til 5. maj 2017.
Følgende 14 lande har svaret på høringen: Belgien, Estland, Finland,
Grækenland, Litauen, Malta, Rumænien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet,
Tyskland, Storbritannien og Ungarn.
Nabotjekket har vist, at den danske praksis på området med klassifikation af
produkter – med indholdsstoffer som både kan være i lægemidler og i kosttilskud
- generelt svarer til de fleste andre EU-landes praksis.
Nabotjekket giver ikke grundlag for at konkludere, at lægemidler tillades
produceret og opbevaret som kosttilskud med henblik på samhandel med andre
medlemsstater. Der er derfor ikke grund til at antage, at der i Danmark er
væsentlige handelsbarrierer – sammenlignet med de øvrige EU-lande – i forhold
til samhandel med lægemidler, som i andre EU-lande klassificeres som
kosttilskud.
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Nabotjekket giver ikke umiddelbart anledning til at ændre dansk praksis med
hensyn til klassifikation af produkter med indholdsstoffer, der kan anvendes i
både kosttilskud og lægemidler.

Overimplementering koster chauffører jobbet

29-09-2016 SUM og TRM

Kørekort til erhvervsmæssig busbefordring

29-09-2016 TRM

Fortolkning af EU-dom vedr. kommunikation for monopolbaserede
1 spiludbydere
Afgifter på brændstof for ralsugere
2
Indberetningsfrist for SCR, MCR og kapitalgrundlag

06-12-2016 SKM
06-12-2016 EM

3

4

Nabotjek er ikke afsluttet

Nabotjek er ikke afsluttet

Der igangsættes et nabotjek med henblik på at undersøge årsagen til den afgiftsmæssige forskelsbehandling af sandsugere i andre EU-lande. Nabotjekket vil Nabotjek er ikke afsluttet
omfatte de EU-lande, der har aktivitet med sandsugning. Nabotjekket ventes afsluttet medio 2017.
Der igangsættes et nabotjek for så vidt angår anbefalingerne vedrørende indberetningsfrist for SCR, MCR, kapitalgrundlag og følsomhedsanalyser.
Svar juni 2017: Det gennemførte nabotjek fokuserede på spørgsmålene om,
Nabotjekket udføres i forhold til de EU-lande Danmark normalt sammenligner sig med. Nabotjekket forventes afsluttet ultimo marts 2017.
hvorvidt landenes implementering af solvens II-indberetningsfristerne nøjagtigt
følger direktivets tidsfrister samt hvilke nationale tidsfrister, der var gældende,
inden solvens II trådte i kraft. Følgende lande har besvaret spørgsmålene: Norge,
Sverige, Holland og Belgien. Nabotjekket viste, at de andre landes praksis
adskiller sig fra Finanstilsynets tilgang og anvender solvens II-direktivets
indberetningsfrister.
På den baggrund har EU-Implementeringsudvalget besluttet, at de danske regler
bør tilpasses solvens II-direktivets frister og derved stille danske
forsikringsselskaber lige i forhold til forsikringsselskaber i sammenlignelige
lande.

Regelmæssig tilsynsrapportering

4

06-12-2016 SKM

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i løbet af 2016 foretaget en gennemgang af den danske implementering af reglerne i EU’s tredje
kørekortdirektiv med det formål at fjerne eventuel overimplementering. Gennemgangen ventes at munde ud i en omfattende justering af
kørekortbekendtgørelsen. Der er i den forbindelse også foretaget en vurdering af overimplementering af reglerne i tredje kørekortdirektiv vedr. epilepsi og
stort kørekort. Regeringen er opmærksom på problematikken omkring chauffører, der mi-ster deres kørekort pga. de ændrede regler. Det er derfor
regeringens hensigt i forbindelse med justeringen af kørekortbekendtgørelsen at sikre, at imple-menteringen af bestemmelsen om stort kørekort til
epileptikere ikke er mere restriktiv end EU-kravet.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har allerede undersøgt, hvorvidt andre EU-lande har en lignende ordning. Undersøgelsen viser, at kørekort til
erhvervsmæssig personbefordring er et nationalt særkrav, og at Danmark er det eneste land i EU, der har et sådant krav. Der foretages derfor ikke et
nabotjek af reglerne i de øvrige medlemslande. Der er dog lagt op til drøftelse af sagen på et efterfølgende IU-møde.
Der igangsættes et nabotjek af relevante landes fortolkning af EU-retspraksis vedrørende kommunikation for monopolbaserede spiludbydere i løbet af 2017.
Nabotjekket vil skulle omfatte de lande, der har en indretning af spilmarkedet, som ligner det danske.

06-12-2016 EM

Der igangsættes et nabotjek for så vidt angår anbefaling vedr. regelmæssig tilsynsrapportering. Nabotjekket vil omfatte Holland, Norge, Tyskland og Sverige. Svar juni 2017: Det gennemførte nabotjek fokuserede på spørgsmålene om,
Det forventes, at nabotjekket er afsluttet ultimo februar 2017.
hvordan reglerne om afrapporteringsfrekvens for den fulde, regelmæssige
tilsynsrapport er implementeret samt hvor ofte et forsikrings- og
genforsikringsselskab skal forelægge tilsynsmyndigheden den regelmæssige
tilsynsrapport i sin fulde form. Følgende lande har besvaret spørgsmålene:
Norge, Sverige, Holland og Tyskland. Nabotjekket viste, at andre lande har en
mere målrettet tilgang til rapporteringskravene.
På den baggrund har EU-Implementeringsudvalget besluttet, at de danske
rapporteringskrav justeres i overensstemmelse med vores nabolande, så der
mindst hvert tredje år skal afrapporteres fuldt.

Bekendtgørelse om følsomhedsanalyser

06-12-2016 EM

Der igangsættes et nabotjek for så vidt angår anbefalingerne vedrørende indberetningsfrist for SCR, MCR, kapitalgrundlag og følsomhedsanalyser.
Nabotjekket udføres i forhold til de EU-lande Danmark normalt sammenligner sig med. Nabotjekket forventes afsluttet ultimo marts 2017.

Svar juni 2017: Det gennemførte nabotjek fokuserede på spørgsmålene om,
hvorvidt de ad-spurgte lande har implementeret regulering som følge af solvens
II krav om til-synsmyndighedernes beføjelser om indhentning af nødvendig
information og stresstest samt om, hvorvidt lignende regulering allerede
eksisterede, inden solvens II trådte i kraft. Følgende lande har besvaret
spørgsmålene: Norge, Sverige, Holland, Tyskland, Østrig, Italien og Spanien.
Nabotjekket viste, at ingen af de adspurgte lande har forringet deres niveau for
beskyttelse af forsikringstagerne i forbindelse med Solvens II. Desuden viste
nabotjekket, at både Holland og Østrig har valgt en implementering af Solvens II
med fast, regelmæssig rapportering af følsomhedsanalyser ligesom i Danmark.
Særligt den hollandske implementering anses som relevant, idet der er en række
ligheder til de danske systemer, bl.a. ift. arbejdsmarkedspensioner samt
solidariske og kollektive pensionsordninger.
På den baggrund har EU-Implementeringsudvalget besluttet, at man fastholder
den nuværende ordning med følsomhedsanalyser. Dermed arbejdes samtidig
videre som planlagt med Finanstilsynets udkast til bekendtgørelse om
følsomhedsanalyser.

4

5
Regulatorisk forfald af kapitalgrundlagsinstrumenter

06-12-2016 EM

Der igangsættes et nabotjek med henblik på at undersøge tilsynspraksis i andre sammenlignelige lande, herunder om tilsvarende krav om beregning af
solvens-tillæg, et år før regulatorisk forfald af kapitalinstrumenter, følger af deres praksis. Nabotjekket vil omfatte Sverige, Norge, Finland, UK, Tyskland og
Holland. Nabotjek forventes afsluttet ultimo marts 2017.

Svar juni 2017: Nabotjekket var udført på baggrund på en anbefaling fra IR. IR
anfører, at opgørelse af et tillæg til solvensbehovet i Finanstilsynets vejledning
fremstår som den eneste mulighed i forhold til at håndtere en situation med
forfald af kapitalinstrumenter. IR anfører, at dette er udtryk for
overimplementering, idet danske institutter derved mødes med højere
kapitalkrav end institutterne i vores nabolande.
Nabotjekket har vist, at der i de undersøgte lande er enighed om at, 1) det er
vigtigt følge bankernes kapitalplanlægning og 2), at der stilles krav om øget
kapital, hvis instituttet ikke kan præsentere en holdbar kapitalplan.
Dertil kommer, at vejledningen ikke indeholder et generelt krav om tillæg.

4

4

På den baggrund lægges der op til at fastholde den aktuelle praksis, men
Finanstilsynet vil tage initiativ til at drøfte med sektoren, hvordan vejledningens
formuleringer kan gøres mere hensigtsmæssige.

6
Økologisk drift underkompenseres

06-12-2016 MFVM

NaturErhvervstyrelsen har på baggrund af tal fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi allerede gennemført en overordnet vurdering, som peger på, at
kompensationsbehovet ved at gå fra pesticidfri til økologisk drift er meget begrænset og næppe vil stå mål med omkostningerne ved henholdsvis at søge og
administrere det pågældende tilskud. Det er besluttet, at der ikke igangsættes nabotjek, idet der allerede er foretaget et serviceeftersyn.

Ensartet fortolkning af regler for godkendelse af passagerskibe

14-03-2017 EM

Søfartsstyrelsen kan efter direktiv 2009/45/EF fastsætte skærpede sikkerhedskrav for passagerskibe i bestemte situationer, som skyldes særlige lokale
forhold. Danske virksomheder oplever, at deres passagerfartøjer ikke kan besejle Øresund fra dansk havn, imens samme fartøjer har tilladelse til at besejle
Øresund fra svensk havn. Tilsvarende problemstillinger findes i Vadehavet og i Østersøen i forhold til besejling fra henholdsvis danske eller tyske havne.

7

Der vil blive igangsat et nabotjek med henblik på at få belyst regelfortolkningen, herunder forskelle imellem dansk, svensk og tysk praksis.
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1
Bankgebyrer ved grænseoverskridende betalinger

14-03-2017 EM

Europa-Kommissionen forventes i 4. kvartal 2017 at fremsætte forslag om, at alle valutaer i EU, herunder også kronen, omfattes af forordningen.
Det vurderes derfor ikke relevant at afsætte ressourcer til at foretage nabotjekket, og anbefalingen følges derfor ikke.
Erhvervsministeriet vil dog i forbindelse med Kommissionens forslag undersøge konsekvenserne af en tilslutning af den danske krone til forordningen.

5

2
Dokumentationskrav til 1. modtager af animalske fødevarer

14-03-2017 MFVM

Miljø- og Fødevareministeriet anbefaler ikke, at der igangsættes nabotjek af dokumentationskrav til 1. modtager af animalske fødevarer, men ser positivt på
at undersøge, hvordan de øvrige medlemsstater administrerer EU-reglerne for på den måde at arbejde henimod en harmoniseret administration af EUreglerne.
Som IR fremhæver, er medlemslandene underlagt samme dokumentationskrav til 1. modtager af animalske fødevarer i EU, da disse er omfattet af
Gennemførselsforordning (EU) Nr. 931/2011, som er umiddelbart gældende for alle medlemslande.
Miljø- og Fødevareministeriet er dog i forbindelse med IR's anbefaling blevet bekendt med, at navnlig opbevaringstiden for dokumentation til 1. modtager af
animalske fødevarer variere blandt medlemslandende. Kommissionen foreslår 5 år, som en passende periode, men en rundspørge blandt medlemslandene
viser, at kravene variere fra 2- 5 år.
Miljø- og Fødevareministeriet indstiller derfor, at gå videre med sagen i EU-regi for at arbejde henimod en ensartet administration af reglerne og ikke "blot"
harmonisere den danske administration med vores nærmeste nabolande. Hvis udkommet af diskussionen med EU-landene og Livsmedelsverket giver
argumenter for kun at kræve opbevaring i minimum 2 år, vil Miljø- og Fødevareministeriet kunne arbejde henimod dette.
IR fremhæver afslutningsvis, at Danmark stiller krav om et register, mens Sverige blot kræver, at informationerne skal kunne fremfindes. Danmark stiller de
samme krav om register som Sverige. Dvs. der er ikke et fastlagt krav om model for 1. modtagers register. Hvis virksomhedens egne systemer indeholder de
krævede oplysninger, så virksomheden på forlangende kan generere en rapport over disse, eller oplysningerne på anden måde er umiddelbart tilgængelige,
vil det kunne anvendes. Samme praksis har Sverige.
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På baggrund af ovenstående er det Miljø- og Fødevareministeriets anbefaling, at sagen drøftes i EU-regi for at skabe en ensartet praksis for alle
medlemslande og ikke blot mellem enkelte lande.

Fluorholdige drivhusgasser i varmepumper

Pr. 1. juli 2017 vil en revision af F-gas bekendtgørelsen tillade anvendelse af ny-udviklede klimavenlige HFC-gasser (HFO-gasser), som udgør en del af de HFCgasser Implementeringsrådet ønsker at kunne anvende fremadrettet i anlæg over 10 kg.

14-03-2017 MFVM

Bekendtgørelsen er et vigtigt element i bestræbelserne på at leve op til Danmarks forpligtelser til at nedbringe udledningerne af drivhusgasser. På denne
baggrund og idet de synspunkter, der er rejst af IR omkring omkostninger og mulighederne for at udbygge varmepumpesektoren, i meget høj grad, jf.
ovenfor, imødekommes med ændringerne af bekendtgørelsen, der vil træde i kraft 1. juli 2017, vurderes det samlet set, at det danske forbud mod
klimaskadelige HFC-gasser (i anlæg over 10 kg) fortsat bør være gældende.
Den valgte løsning med den nye bekendtgørelse er meddelt Kommissionen som svar på en pilotskrivelse.

5

På denne baggrund er det ikke relevant at gennemføre et nabotjek.

4
Overimplementering af EU-blomsten

5

IR har tre delanbefalinger, der vedrører henholdsvis 1) testkrav af trykager, 2) licens til underleverandører og 3) brugen af brede ”trade names”
(handelsnavne). For så vidt angår delanbefalingerne nr. 1 og 3 følger Miljø- og Fødevareministeriet Implementeringsrådets anbefaling om, at Danmark
igangsætter et mindre nabotjek med det formål at få undersøgt medlemslandenes praksis i forhold til de EU fælles retningslinjer samt, hvorvidt dansk praksis
adskiller sig herfra. Konkret vil det ske ved at bringe emnet op på møde mellem de europæiske miljømærkesekretariater, hvor Miljømærkning Danmark
repræsenterer Danmark.

14-03-2017 MFVM

I forhold til delanbefaling nr. 2, er der ikke i EU fastlagt fælles praksis i de situationer, hvor en licenshaver ønsker at udvide sin licens til også at omfatte en
underleverandør til en miljømærket tryksag. Miljømærkning Danmark har ikke erfaring med sådanne ansøgninger, men har på baggrund af
Implementeringsrådets henvendelse valgt fremadrettet at følge flere andre landes praksis om, at en licens kan udvides til at omfatte underleverandører uden
at disse skal omfattes af en særskilt licens.

5
Den danske fortolkning af anprisningsforordningens art. 12 (c)

IR har anbefalet, at der igangsættes et nabotjek af fortolkningen af anprisningsforordningens1 artikel 12 (c) i Tyskland og Storbritannien. IR anfører, at
Danmark fortolker anprisningsforordningen mere restriktivt end Storbritannien, idet Storbritannien tillader at anføre anprisningen ”this product has been
developed by a leading dietrician”. IR anbefaler derfor et nabotjek af reglerne i Tyskland og Storbritannien.
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IU har besluttet at imødekomme anbefalingen ved henvendelse til relevante medlemmer af ekspertgruppen for ernærings- og sundhedsanprisninger, hvor i
alt syv landes repræsentanter, da det er Miljø- og Fødevareministeriets opfattelse, at det vil give et bedre sammenligningsgrundlag.
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2 Afskaffelse af det danske nanoproduktregister
Garantiformuen
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Afventer svar
IR har anbefalet, at der igangsættes et nabotjek om garantiformuen. IR anfører, at den danske implementering af direktivet om en investorgarantiordning
medrører, at kunders værdipapirer er omfattet af dobbeltdækning, hvilket der ikke er grundlag for i direktivet.
IU har besluttet at der igangsættes et nabotjek, der belyser implementeringen
i lov om en indskyder- og investorgarantiordning med tilhørende
bekendtgørelser af reglerne om dækning af værdipapirer i direktiv
97/9/1997 om investorgarantiordninger for så vidt angår dækning og
bidragsbetaling for værdipapirer i fondsmæglerselskaber deponeret andetsteds.
Nabotjekket skal omfatte Sverige, Holland, Tyskland og Finland, som er lande, Danmark normalt sammenligner sig med. Derudover rettes der henvendelse til
det europæiske samarbejde for indskyder- og investorgarantiordninger (EFDI) med henblik på et yderligere sammenligningsgrundlag.
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